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JAK VZNIKÁ TORNÁDO: Co vše o něm víme. Jak se v takové situaci zachovat

Studenti teplického gymnázia řešili výrobu energie
VČERA 13:35

Gymnázium Teplice bylo koordinátorem projektu “Mobility for Education
about Energy and Ecology” v rámci programu Vzdělávání Fondů EHP
2014 - 2021, které jsou financované Islandem, Lichtenštejnskem a
Norskem.

Gymnázium Teplice. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Roman Nešetřil

Čtenář reportér

M4E3 byl mezinárodní výukový projekt, který byl zaměřen na krátkodobou

mobilitu středoškolských studentů a jejich učitelů. Do tohoto projektu bylo

zapojeno celkem 52 studentů (ve věku 15 - 19 let) a 9 učitelů. Projekt spojoval

dva projekty do jednoho; Gymnázium Teplice v České republice spolupracovalo

se dvěma školami - Mentaskólinn í Kópavogi na Islandu a s Numedal

Videregaende skole v Norsku. Jeho realizace začala na začátku školního roku

2019/20.

Hlavním tématem projektu byla výroba energie a její dopad na okolní oblasti.

Každá země má vlastní historii, kulturu a hlavní druh zdroje energie. Projekt byl

zaměřen na jadernou a tepelnou energii v České republice, vodní energii

v Norsku a geotermální energii na Islandu.

V únoru 2020 se konaly na všech zúčastněných školách webináře, aby si žáci

předali informace o sobě a svých zájmech a navzájem se seznámili před cestou

do partnerské školy.

V březnu 2020 se měla uskutečnit cesta první skupiny studentů a učitelů

z Gymnázia Teplice do partnerské školy v Nore v Norsku a druhé skupiny do

Kópavoguru na Islandu. V dubnu 2020 měli přijet zahraniční účastníci společně

do Teplic. Na všechny projektové schůzky byl organizátory naplánován

zajímavý program, zajištěny hostitelské rodiny i hotel pro učitele, zaplaceny

letenky a pojištění do zahraničí Bohužel Covid-19 veškeré plány zrušil
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Krajská zdravotní upraví od 1. července
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letenky a pojištění do zahraničí. Bohužel Covid 19 veškeré plány zrušil.

Na konec srpna 2020 byla naplánována náhradní cesta skupiny žáků a učitelů

do partnerské školy v Kópavoguru na Islandu. Na projektovou schůzku škola

zakoupila v červenci z grantu nové letenky. Organizátoři zajistili ubytování

v hotelu a také připravili týdenní program. Bohužel covid-19 opět plány zrušil.

Důvodem bylo zhoršení situace na Islandu, kde byla nařízena kromě testování

také 5 denní karanténa. Nakonec několik dní před odletem letecká společnost

ČSA zrušila objednané lety, ale finance za letenky nevrátila.

Nepříznivá situace s Covid 19 trvala dále a zahraničním školám nebylo

dovoleno přijmout v tomto školním roce cizí studenty. Bylo schváleno

prodloužení projektového období do 30. června 2021 a převedení projektu na

online formu. Koordinátoři z jednotlivých škol při online schůzkách diskutovali

o způsobu realizace a o obsahu virtuální mobility všech zapojených žáků.

Virtuální mobilita se konala od 8. února do 31. března 2021. Byla rozdělena na

několik společných bilaterálních (CZ + NO nebo CZ + IS) setkání a na týmová

setkání žáků v mezinárodních skupinách. Spolupráce škol při online setkáních

probíhala prostřednictvím MS Teams.

Při společných schůzkách účastníci z obou škol vyslechli prezentaci o plánech a

realizovaných aktivitách projektu M4E3, navzájem se všichni představili a

vyprávěli o svých zájmech. Při dalším setkání prezentovali o své zemi, regionu

a městě, ve kterém žijí. Také přednášeli o své škole a vzdělávacím systému.

Čeští studenti představili tepelnou a jadernou elektrárnu, norští žáci připravili

popis různých druhů vodních elektráren a islandští žáci kromě popisu

geotermální elektrárny také vyprávěli o sopkách. Při závěrečném setkání

zhodnotili online spolupráci, vyplnili evaluační dotazníky a zasoutěžili si

v kvízu o energetice.

Na skupinová setkání byli žáci rozděleni do několika týmů, ve kterých společně

pracovali na zadaném úkolu. V mezinárodních skupinách si vyprávěli o svých

zájmech nebo oblíbeném místě, ukazovali si navzájem fotografie a na závěr

z nich vytvořili obrazovou koláž. Také diskutovali o slovní zásobě na téma

školství, cestování a stravování. Společně vytvořili česko - anglicko - islandský

a česko – anglicko – norský slovníček vybraných výrazů. V těchto skupinách

připravili kvíz v Kahootu s otázkami na téma jaderné, tepelné, vodní a

geotermální elektrárny.

Rybářské závody dětí v Proboštově se vydařily,
chycená štika měla 82 cm

PŘEČÍST ČLÁNEK ›

V tropickém skleníku Botanické zahrady v Teplicích
se poprvé koncertovalo

PŘEČÍST ČLÁNEK ›

obyčejné holky stal
mezinárodní zločinec
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Island, Norsko, Gymnázium Teplice, Lichtenštejnsko, Česko, COVID-19, České aerolinie

HLAVNÍ ZPRÁVY

Virtuální mobilita samozřejmě nenahradila skutečné setkání žáků, ale měli

alespoň příležitost komunikovat v anglickém jazyce, dozvědět se spoustu

informací a také poznat nové přátele. Všem zúčastněným studentům a učitelům

patří poděkování za jejich čas strávený odpoledne a večer při online mobilitě.

Ilona Kuboňová

DISKUZE

FOTO: Prázdniny bez úrazu. V Teplicích si
lidé užívali Den se záchranáři
Program Dne se záchranáři na náměstí Svobody
v Teplicích uspořádala na poslední školní den…

25

Do zdevastovaného Stebna míří peníze.
Obec navštívila ministryně Dostálová
Lidé potřebují rychle opravit poničené domy. Další
finanční pomoc přivezou úředníci.

12

FOTO: Varnsdorf dostal od Teplic sedm
kousků
V malebném fotbalovém areálu Modrá na Děčínsku
sehrály přípravný zápas prvoligové Teplice proti…

52

Hledáme řidič/kurýr Praha sk.
B
Hledáme někoho schop...
30 000 Kč

ANNONCE.CZ - NABÍDKA PRÁCE

Hledáme pracovníky do mále
firmy, která
Převážně rekonstruuj...
27 000 - 55 000 Kč

ANNONCE.CZ - NABÍDKA PRÁCE

ASISTENT / ASISTENTKA
PEDAGOGA NA 1. STUPNI
ZÁKLAD...
Požadavky na asisten...
18 405 - 23 378 Kč

ANNONCE.CZ - NABÍDKA PRÁCE

Tradiční peklo na D1: přes léto bude 40
kilometrů v opravě. Podívejte se
Čekejte i několikahodinová zpoždění, varují dopravní
experti. S blížícím se začátkem letních…

6

Odsouzený vrah chtěl z vězení. Z ubodání
jeho družky v Bílině nařkl sestru
Ústecký senát zamítl další žádost Milana Oračka
o obnovu procesu k sedm let staré vraždě v Bílině.
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https://www.realcity.cz/nemovitost/prodej-bytu-3-1-verovany-4044504#utm_source=www.denik.cz&utm_medium=referral&utm_content=realcity-feed&utm_campaign=servis-box-article


AKČNÍ LETÁKY

ANNONCE.CZ

Pomocná práce ve stavebnictví, 15 200 Kč

Obchodní zástupci, 25 000 Kč

řidič vozidla do 3,5t MKD, 20 000 Kč

Řidič/řidička MKD, 21 360 Kč

Vodohospodářský dělník/dělnice, 27 000 Kč

Uklízeč / uklízečka, 15 200 Kč

Stavební dělník, 18 000 Kč

Kuchař/kuchařka, 18 500 Kč

+ PODAT INZERÁT + PRODAT AUTO

CARS.CZ

Volkswagen Passat první majitel, servisní …

Suzuki Jimny servisní knížka

Škoda Fabia servisní knížka, koupeno v CZ

BMW i3 servisní knížka, koupeno v CZ

BMW 2,0 koupeno v CZ

BMW 2,0

BMW Z3 koupeno v D

BMW X5 servisní knížka, koupeno v CZ

+ PRODAT AUTO

TIPCARS.COM

Toyota Corolla 1.8 Hybrid, 1.majitel

Volkswagen Passat 2.0 TDI, AUTOMAT

Škoda Fabia 1.2 TSI, Serv.kniha, Klima

Opel Mokka 1.4 Turbo ecoFLEX

Renault Mégane 1.5 dCi, Klima, Tempomat

Toyota Prius 1.8 VVT-i HSD, po servisu

BMW Řada 2 218i Active Tourer, automat

Škoda Scala 1.5 TSI, DSG

+ PRODAT NEMOVITOST

REALCITY.CZ

Krupka, Karla Čapka 254 Prodej bytu 3+1

Osek, Sokolská 721 Pronájem bytu 2+kk

Proboštov, Slavíkova Prodej domu

Teplice, Sokolovská cesta Prodej bytu 2+1

Bílina, Sídliště Za Chlumem Prodej bytu 1…

Kostomlaty pod Milešovkou, Hlavní Prode…

Bílina, Sídliště SHD 576 Prodej bytu 2+1

Teplice, Karla Čapka Prodej domu

Prodej domu
Budkov
240 000 Kč

REALCITY.CZ

Prodej bytu 2+1
Teplice, Sokolovská cesta
1 280 000 Kč

REALCITY.CZ

Prodej bytu 3+1
Věrovany
1 599 000 Kč

REALCITY.CZ

FOTO: Duchcov připravil pro snoubence
nové oddávací místo
Je to dobrá zpráva pro všechny snoubence v Duchcově.
Nově si budou moci říct své ano v Zámecké…

8

Zbytečný a drahý cirkus
Zásah na úřadu vlády, který vedl Robert Šlachta, nebyl
přiměřený

OBRAZEM: Hurá, prázdniny! Školáci na
Teplicku dostali vysvědčení
Také dětem na Teplicku začaly ve středu 30. června
dvouměsíční letní prázdniny. Vysvědčení si…

31

Jako dítě jedl koláče s mákem, teď ho sám
pěstuje. České tradice se ujal Němec
Niklas Klingebiel z Duderstadtu miluje nádherné okolí
statku na Litoměřicku. V severních Čechách…

8

ROSSMANN - Life
26.05. - 31.08.

Albert Hypermarket -
Vychutnejte léto plnými

doušky
23.06. - 06.07.

ROSSMANN - Těhotenský
speciál

28.04. - 31.08.
kik

30.06. - 30.06.
Albert

30.06. - 31.08.
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https://www.annonce.cz/inzerat/ridic-ridicka-mkd-57429811-wptgxx.html#utm_source=teplicky.denik.cz&utm_medium=referral&utm_content=annonce-feed&utm_campaign=servis-box-bottom
https://www.annonce.cz/inzerat/vodohospodarsky-delnik-delnice-57734741-wzcabz.html#utm_source=teplicky.denik.cz&utm_medium=referral&utm_content=annonce-feed&utm_campaign=servis-box-bottom
https://www.annonce.cz/inzerat/uklizec--uklizecka-57625035-wsgzbp.html#utm_source=teplicky.denik.cz&utm_medium=referral&utm_content=annonce-feed&utm_campaign=servis-box-bottom
https://www.annonce.cz/inzerat/stavebni-delnik-56208305-wmz72x.html#utm_source=teplicky.denik.cz&utm_medium=referral&utm_content=annonce-feed&utm_campaign=servis-box-bottom
https://www.annonce.cz/inzerat/kuchar-kucharka-57799513-wqnx3f.html#utm_source=teplicky.denik.cz&utm_medium=referral&utm_content=annonce-feed&utm_campaign=servis-box-bottom
https://www.annonce.cz/vytvorit-inzerat/vyber-kategorie#utm_source=teplicky.denik.cz&utm_medium=referral&utm_content=annonce-podat-inzerat&utm_campaign=servis-box-bottom
https://www.cars.cz/vlozit-vozidlo.jsp#utm_source=teplicky.denik.cz&utm_medium=referral&utm_content=cars-prodat-auto&utm_campaign=servis-box-bottom
https://www.cars.cz/#utm_source=teplicky.denik.cz&utm_medium=referral&utm_content=cars-logo&utm_campaign=servis-box-bottom
https://www.cars.cz/inzerce/osobni-auto-O/Volkswagen/Passat/Passat-2-0-TDI-DSG-Kombi-1619701629274374.html?d_tp#utm_source=teplicky.denik.cz&utm_medium=referral&utm_content=cars-feed&utm_campaign=servis-box-bottom
https://www.cars.cz/inzerce/osobni-auto-O/Suzuki/Jimny/Jimny-1-3-cabrio-Kabriolet-Roadster-1624885410880113.html?d_tp#utm_source=teplicky.denik.cz&utm_medium=referral&utm_content=cars-feed&utm_campaign=servis-box-bottom
https://www.cars.cz/inzerce/osobni-auto-O/Skoda/Fabia/Fabia-1-4-TDi-Plus-Kombi-1607002122431539.html?d_tp#utm_source=teplicky.denik.cz&utm_medium=referral&utm_content=cars-feed&utm_campaign=servis-box-bottom
https://www.cars.cz/inzerce/osobni-auto-O/BMW/i3/i3-94-Ah-0-1-Hatchback-1617099081736157.html?d_tp#utm_source=teplicky.denik.cz&utm_medium=referral&utm_content=cars-feed&utm_campaign=servis-box-bottom
https://www.cars.cz/inzerce/osobni-auto-O/BMW/2-0/2-0-318D-Sedan-Limuzina-1622211895607228.html?d_tp#utm_source=teplicky.denik.cz&utm_medium=referral&utm_content=cars-feed&utm_campaign=servis-box-bottom
https://www.cars.cz/inzerce/osobni-auto-O/BMW/2-0/2-0-520D-Kombi-162011288915194.html?d_tp#utm_source=teplicky.denik.cz&utm_medium=referral&utm_content=cars-feed&utm_campaign=servis-box-bottom
https://www.cars.cz/inzerce/osobni-auto-O/BMW/Z3/Z3-i-1-8-Kabriolet-Roadster-16197642875942.html?d_tp#utm_source=teplicky.denik.cz&utm_medium=referral&utm_content=cars-feed&utm_campaign=servis-box-bottom
https://www.cars.cz/inzerce/osobni-auto-O/BMW/X5/X5-d-xDrive-17-SUV-1618499621228189.html?d_tp#utm_source=teplicky.denik.cz&utm_medium=referral&utm_content=cars-feed&utm_campaign=servis-box-bottom
https://www.tipcars.com/muj-tipcars/inzerce/?zapis/#utm_source=teplicky.denik.cz&utm_medium=referral&utm_content=tipcars-prodat-auto&utm_campaign=servis-box-bottom
https://www.tipcars.com/#utm_source=teplicky.denik.cz&utm_medium=referral&utm_content=tipcars-logo&utm_campaign=servis-box-bottom
https://www.tipcars.com/toyota-corolla/sedan/benzin/toyota-corolla-1-8-hybrid-1-majitel-7042744.html#utm_source=teplicky.denik.cz&utm_medium=referral&utm_content=tipcars-feed&utm_campaign=servis-box-bottom
https://www.tipcars.com/volkswagen-passat/kombi/nafta/volkswagen-passat-2-0-tdi-automat-7043179.html#utm_source=teplicky.denik.cz&utm_medium=referral&utm_content=tipcars-feed&utm_campaign=servis-box-bottom
https://www.tipcars.com/skoda-fabia/kombi/benzin/skoda-fabia-1-2-tsi-serv-kniha-klima-7040486.html#utm_source=teplicky.denik.cz&utm_medium=referral&utm_content=tipcars-feed&utm_campaign=servis-box-bottom
https://www.tipcars.com/opel-mokka/suv/benzin/opel-mokka-1-4-turbo-ecoflex-7045976.html#utm_source=teplicky.denik.cz&utm_medium=referral&utm_content=tipcars-feed&utm_campaign=servis-box-bottom
https://www.tipcars.com/renault-megane/kombi/nafta/renault-megane-1-5-dci-klima-tempomat-7040879.html#utm_source=teplicky.denik.cz&utm_medium=referral&utm_content=tipcars-feed&utm_campaign=servis-box-bottom
https://www.tipcars.com/toyota-prius/hatchback/benzin/toyota-prius-1-8-vvt-i-hsd-po-servisu-7041325.html#utm_source=teplicky.denik.cz&utm_medium=referral&utm_content=tipcars-feed&utm_campaign=servis-box-bottom
https://www.tipcars.com/bmw-rada-2/mpv/benzin/bmw-218i-active-tourer-automat-7041290.html#utm_source=teplicky.denik.cz&utm_medium=referral&utm_content=tipcars-feed&utm_campaign=servis-box-bottom
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